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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1033 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മംഗലം ഡാം �ടിെവ� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ആല�ർ മ�ല�ിെല മംഗലം ഡാം �ടിെവ�
പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(എ) വ�ാഴി, വട�േ�രി, കിഴ�േ�രി ക�� 
�ടിെവ� പ�തി�െട  ഒ�ാംഘ�മായി േ��്
�ാൻ 2017 -18 ൽ ഉൾെ���ി 20 േകാടി
�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. .ഇതിൽ 
24.5 എം.എൽ.ഡി ജല��ീകരണശാല, 24.5
ല�ം ലി�ർ സംഭരണ േശഷി�� ഉ�തതല
ജലസംഭരണി, സബ്േ�ഷൻ എ�ിവ�െട
നിർ�ാണം, �ിയർ വാ�ർ പ�ിങ്  െമയിൻ
�ാപി�ൽ, �ിയർ വാ�ർ പ�്
െസ�ം �ാൻേ�ാർമ�ം വിതരണം െച�്
സ്  ഥാപി��  ���ി എ�ിവ ഉൾെ��� ഒ�ാം
ഘ�ം 68 % �ർ�ീകരി�ി��്. േ��് �ാൻ 2017-
18 ൽ 2 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി �ടി ഈ
���ി�െട ഒ�ാം ഘ��ിെല മ� ഘടക�ൾ�്
നൽകിയി��. ഇതിൽ 2 പാേ��കൾ
ഉൾെ���. പാേ�ജ്  1- ഡാമിനക�് ഇൻേടക്
�ിഡ്ജിെ� ���ി �േരാഗമി�  ്വ��. പാേ�ജ്
2 -ഡാമിൽ നി�ം ജല��ീകരണ ശാലയിേല�്
പ�് െച��തി�ളള ഇൻേട�് ��ർ, േറാ വാ�ർ
പ�് െസ�്,േറാ വാ�ർ പ�ിംഗ് െമയിൻ
എ�ിവ�െട ���ി പല തവണ  െട�ർ െച�ി�ം
ആ�ം പെ���ാ�തിനാൽ ���ിയ
എസ് .ഒ.ആർ �കാര�ളള റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ി വ��. കിഫ്ബി 2017-18 - ര�ാം
ഘ��ിലായി വ�ാഴി, കിഴ�േ�രി, വട�േ�രി

പ�തി�ായി 69.54 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. ആദ� പാേ�ജിൽ വട�േ�രി

കരി���്  22 ല�ം ലി�ർ സംഭരണ
േശഷി�� ഉ�തതല ജല സംഭരണി, �ിയർ
വാ�ർ പ�് െസ�്, �ിയർ വാ�ർ പ�ിംഗ് െമയിൻ
എ�ിവ�െട ���ി 45% �ർ�ീകരി�ി��്.
ര�ാം പാേ�ജിെ� പാർ�് 1 ൽ കരി���ളള
ജലസംഭരണിയിൽ നി�ം വട�േ�രി
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പ�ായ�ിൽ 45 കിേലാമീ�ർ വിതരണ �ംഖല
�ാപി��ം, 6480 ഗാർഹിക കണ�ൻ നൽ��
���ി�ം. നിലവിൽ 33% �ർ�ീകരി�ി��്.
ര�ാം പാേ�ജിെ� പാർ�് 2 ൽ- ആല�ർ

താ��ിെല ക�� �ാമപ�ായ�ിെല േലാ
െലവൽ േസാണിൽ വിതരണ �ംഖല �ാപി��

���ി�െട െടൻഡർ നടപടികൾ �േരാഗമി��.
  ര�ാം പാേ�ജിെ� പാർ�് 2, ,പാേ�ജ്  3 
എ�ിവയിെല  ���ിക�െട െട�ർ നടപടികൾ
�േരാഗമി�വ��.   ഈ പ�തി�െട ��ാം
ഘ�മായി ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി വ�ാഴി , കിഴ�േ�രി

പ�ായ�കളിെല വിതരണ�ംഖല
�ാപി��തി�ം 10055 ഗാർഹിക �ടിെവ�
കണ�ൻ നൽ��തി�മായി 21.12.2020 �
53.6 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
കിഴ�േ�രി പ�ായ�ിേല�് വിതരണ�ംഖല
�ാപി��ം ഗാർഹിക കണ�ൻ നൽ��
���ി�െട�ം, വ�ാഴി പ�ായ�ിേല�്

വിതരണ�ംഖല �ാപി��ം ഗാർഹിക കണ�ൻ
നൽ�� ���ി�െട�ം െട�ർ നടപടികൾ
�േരാഗമി�  ്വ��. ജലജീവൻ മിഷൻ
പ�തിയി�ൾെ���ി വ�ാഴി, കിഴ�േ�രി,
വട�േ�രി, ക��   എ�ീ പ�ായ�കളിെല

ഉയരം�ടിയ �േദശ�ളിൽ ടാ�ക�ം വിതരണ
�ംഖലക�ം ഉൾെ�െട 8712 ഗാർഹിക കണ�ൻ
നൽ�� ���ികൾ�ായി 103.16 േകാടി
�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��് .

(ബി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�വാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


